
Bewoners voelen zich in de 
steek gelaten. Ze vragen al 
meerdere jaren om maatre-
gelen tegen drugsdealers, 
die 's avonds in de buurt van 
hun huis staan. 

Enige dat gebeurt is dat de 
overlast in Duivendrecht toe-
neemt. Want door onwelko-
me bezoekers bij de Molen-
kade worden nu ook vuur-
wapens gebruikt. De laatste 
keer was op 18 november 
2019 in de wasstraat achter 
de Molenkade. Klik hier voor 
het artikel in AT5. 

Wat is er aan de hand bij de 
Molenkade?  
De bewoners zijn het zat en 
dit zoveelste incident was het 
de druppel die de emmer 
deed overlopen. Ze geven 
aan dat er in hun buurt veel 
meer aan de hand is. 'Onze 
leefomgeving wordt verziekt 

door dealen. Het is een soort 
‘dealerparadijs', zegt een 
buurtbewoner. 'Hier hangen 
jongeren en ouderen in per-
sonenauto's en taxi's, uren-
lang. Als je naar ze toeloopt, 
krijg je meteen een grote 
bek. Of ze volgen je naar je 
huis.’ 

Bewoners zien regelmatig 
dat er op het industrieterrein 
Molenkade drugs gedeald 
wordt. 'Twee auto's parkeren 
dan naast elkaar. Het geld 
de ene kant op en drugs de 
andere kant op. En ze rijden 
weer verder.'  

Wat willen Molenkade be-
woners?  
De bewoners willen came-
ra's, meer verlichting en meer 
controle door de politie. Ze 
hebben alleen het gevoel  
dat er niet naar hen geluis-
terd wordt.  

Door de ligging, net over de 
grens met Amsterdam, heb-
ben inwoners het idee dat ze 
tussen wal en schip vallen. 

‘We wonen als het ware in 
een ‘aanhangsel’ van de 
kern Duivendrecht. Met aan 
de ene kant Diemen en aan 
de andere kant van de snel-
weg ligt Amsterdam’, vult 
een bewoner aan.  

Klik hier voor het tweede arti-
kel over de Molenkade bij 
AT5. 
 
Wat is er aan de hand bij de 
Zonnehof?  
Ook deze bewoners zijn het 
zat. Ze zien òf voor de flats òf 
bij Het Blookermeertje achter 
Jupiter en Saturnus steeds 
vaker auto’s en busjes kort 
parkeren. Ze staan kort naast 
elkaar en er vindt ‘iets’ van 
transport plaats.  
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‘Ik durf het hondje van mijn 
buren niet meer ’s avonds uit 
te laten. Als ik dat soms per 
ongeluk toch doe, word ik 
heel agressief aangekeken. 
Zo van ‘wat mot je hier?!’ 
zegt een bewoonster uit één 
van de flats. Echt heel eng!’ 

‘Het lijkt net alsof na de vol-
bebouwing de Zonnehof er 
niet meer toe doet’ vult een 
andere flatbewoner aan. 

Wat willen Zonnehof bewo-
ners? 
De bewoners willen obstakels 
zodat auto’s en busjes niet 
meer bij het Blookermeertje 
kunnen komen. Ook willen 
bewoners  surveillance, ca-
mera’s en meer verlichting  in 
het Zonnehofgebied. Ook de 
Zonnehof bewoners hebben 
het gevoel dat er de laatste 
tijd niet meer naar hen geluis-
terd wordt.  

Waarom gebeurt er niets? 
‘Onze burgemeester woont 
in Ouderkerk. En lijkt vooral 
bezig te zijn met het Cen-
trumplan in Ouderkerk en de 
bomenkap A9. Allebei in Ou-
derkerk. Onze gemeente kijkt 
niet om naar veiligheid en 
handhaving in Duivendrecht 
bij Molenkade of Zonnehof.’  

Hoe pakt Amsterdam het 
aan? 
Een bewoner van de Molen-
kade zegt: ’Ik heb gelezen 
dat Amsterdam de drugscri-
minaliteit aanpakt. Ik zou 
zeggen, neem ons alstublieft 
mee. Neem ons helemaal 
mee. Mevrouw Halsema, 
adopteer Duivendrecht! 

Wat zegt de gemeente?  
De gemeente Ouder-Amstel 
zegt in een reactie over de 
Molenkade de zorgen van 
de bewoners juist wel serieus 
te nemen. Zo hebben er al 
gesprekken met de Molen-

kadebuurt plaatsgevonden 
en komt er soms een beveili-
gingsbedrijf langs de was-
straat. Toch zouden nachte-
lijke overlastgevers verder las-
tig aan te pakken zijn. 

'Wettelijk gezien is er weinig 
ruimte om maatregelen ten 
aanzien van rondhangen in 
de omgeving, achterlaten 
van zwerfvuil, geluidsoverlast 
veroorzaken, te nemen', zegt 
een woordvoerder van de 
gemeente. 'Dit heeft ook 
deels te maken met de aard 
van de klachten. Dit soort 
klachten komen in elke wijk 
en in elke straat in onze Ne-
derlandse gemeenten voor 
en hebben een hele lage 
prioriteit.’ 

Te maf voor woorden, vindt 
Drechtje! Pak verantwoorde-
lijkheid en handel! 

Volgende Drechtje is za-
terdag 14 december a.s.  

Drechtje spreekt verder:
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